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Vzpomínka na I.roèník Benešovského slunovratu

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ
z 9.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. konané dne 17.05.2004
od 15.00 hod. v malé zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila :
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è.112. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è.123. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového místa
è.245/P I. Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového místa
è.246/P I. Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o pronájem èásti pozemku
p.p.è.609/5 v k.ú.Benešov nad Plouènicí
o výmìøe 60 m2 pro úèely užívání zahrádky.
Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou.
- uzavøení smlouvy o pronájem èásti pozemku
p.p.è.1230 o výmìøe 8 m2, pøed restaurací
TIPSPORT na Námìstí Míru 14 pro úèely
zøízení pøedzahrádky. Celková èástka
za pronájem bude dle vyhlášky o místních
poplatcích èinit 4.416,-Kè (92 dnù , 6,-Kè/1 m2).
- pøevod zisku z hospodaøení ŠJ za rok 2003
ve výši 33 122,54 Kè do rezervního fondu ŠJ
s tím, že nutné èerpání na opravy z fondu rezerv
bude pøedem konzultováno s odborem SM.
- pøíspìvek Èeskému svazu ochráncù pøírody
Z.O. 33/03 Jižní Karolína, Dìèínská 320,
Benešov nad Plouènicí na poøádání letního
dìtského tábora ve výši 5000,- Kè s tím,
že po ukonèení akce pøíspìvek øádnì vyúètují.
- rozpoètové opatøení è.2 (interní pøesun
penìžních prostøedkù).
- firmu REVIS s.r.o. Praha pro provedení
celopotahu bez opravy chodníkù ul. Wolkerova
Benešov n.Pl.
- pøesun finanèních prostøedkù z kapitoly
plynofikace do kap. oprava místních komunikací
- rozpoètové opatøení è. 3 .
RaM po projednání bere na vìdomí :
- kontrolu usnesení z minulých RaM.
-zprávu bytové komise.
- zprávu o èinnosti BTS.
- žádost o provedení terénních úprav a stavbu
pøístøešku na p.p.è.366/13 v k.ú. Benešov
nad Plouènicí.
- žádost o souhlas s pøístupem na pronajatý
pozemek p.p.è.1158 v k.ú.Benešov n.Pl.
pøes pozemek p.p.è.1156/1.
- žádost asociace rodièù a pøátel zdravotnì

postižených dìtí ÈR.
- informaci KÚ o možnosti získání dotace
na zajištìní bydlení azylantùm.
- opravu místní komunikace Wolkerova ulice ,
Benešov n.Pl.

Dne 25.4.2004 bylo hlášeno vloupání do herny
JOKER v Benešovì n.Pl. Dne 29.4.2004 byl jako
pachatel zjištìn M.H. z Teplic, kterému bylo sdìleno
obvinìní z tr. èinu Krádež dle § 247/lb T.Z.

RaM po projednání ukládá :
- stavebnímu úøadu provìøit rozsah prací
na p.p.è. 366/13 a pøípadnou možnost povolení
k provedení prací.
- odboru VŽP vyzvat firmy k podání nabídek
k opravì fasády a støechy u èp. 458,
ul. Dìèínská Benešov n.Pl.

Dne l3. a l4.5.2004 bylo hlášeno vloupání do dvou
RCH v obci Verneøice. Dne 17.5. byl jako pachatel
byl zjištìn J.V. z Prahy. Odcizené vìci - barevný
televizor, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice a
topinkovaè byly zajištìny u obèana, kterému je J.V.
prodal. Je stíhán pro trestný èin krádež dle § 247/1b a
porušování domovní svobody dle § 238/1,2 T.Z.

RaM po projednání doporuèuje ZaM :
- schválit prodej bytové jednotky è. 250/5
v è.p. 250, ul. Èeskolipská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 26.821,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 250/4
v è.p. 250, ul. Èeskolipská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 36.666,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 250/6
v è.p. 250, ul. Èeskolipská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 23.482,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è.370/3 v domì
è.p.370, ul. Dìèínská, Benešov n.Pl., Za kupní
cenu 32.776,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 370/6
v domì è.p.370, ul. Dìèínská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 73.614,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 370/5
v domì è.p.370, ul. Dìèínská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 27.656,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 370/4
v domì è.p.370, ul. Dìèínská, Benešov n.Pl,
za kupní cenu 65.414,-Kè.
- schválit prodej bytové jednotky è. 370/1
v domì è.p.370, ul. Dìèínská, Benešov n.Pl.,
za kupní cenu 19.770,-Kè.
- schválit
zámìr prodeje èásti pozemku
p.p.è.366/1 o výmìøe cca 500 m2,
v k.ú. Benešov n.Pl.
- schválit kupní smlouvu na prodej èásti
pozemku p.p.è.1185/2 v k.ú.Benešov nad Pl.,
o výmìøe 67 m2 za kupní cenu 4.360,-Kè.
- schválit kupní smlouvu na prodej èásti
pozemku p.p.è.1185/2 v k.ú. Benešov
nad Plouènicí se spoluvlastníky domu è.p.598 ,
ul.Smetanova, Benešov n.Pl. èást o výmìøe
129 m2 za kupní cenu 5.957,-Kè.

Dne 17.5.2004 byl u sbìrny v Benešovì nad
Plouènicí kontrolován Z.S z Benešova n.Pl., který
vezl do sbìrny cca. 80 kusù hliníkových støešních
šablon, které údajnì nalezl v Benešovì nad Plouènicí.
Je stíhán pro trestný èin Zatajení nálezu dle § 254/1
T.Z
R.H z Františkova nad Plouènicí je stíhán pro tr. èin
Násilí proti skupinì obyvatel a jednotlivci dle § 197a
T.Z., kdy 4.4.2004 vnikl do obydlí jiného a
vyhrožoval mu tìžkou újmou na zdraví.
J.H. z Verneøic pøi návštìvì v domì svých rodièù
odcizil v nestøežený okamžik èástku 350,-Kè. Je
podezøelý ze spáchání trestného èinu Krádež dle
§ 247/1a,e T.Z.
Policie dále šetøí následující pøípady - vloupání do
RD v Benešovì n.Pl., vloupání do cukrárny v
Benešovì n.Pl., vloupání do 3 osobních vozidel na
parkovišti u prodejny Edeka v Benenšovì n.Pl. a
vloupání do RCH ve Starém Šachovì a Rychnovì.

Zveme Vás na veøejné zasedání
ZASTUPITELSTVA MÌSTA,
které se koná dne 16.6.2004
v 17:00 hodin ve velké zasedací síni
Mìstského úøadu
v Benešovì nad Plouènicí.

Vítej Evropo!
Tak jsme slavnostnì vstoupili. Evropa otevøela svou náruè a my, èeský a moravský lid, se pokornì
vrátili tam, odkud jsme v osmaètyøicátém dobrovolnì odešli. To vše symbolicky na rozhraní
èarodìjnic a lásky èasu.
Všichni se ptají, co nám to pøinese pìkného, kolik milionù eur nám ti zazobanci z Bruselu pošlou
do naší bezedné kasy. Vždy proto jsme také v referendu hlasovali tak, jak jsme hlasovali. Málokdo
se už zamýšlí, co vlastnì pøineseme Evropì my.
A tak jsem po probdìlé vstupní noci udìlal malou soukromou rekapitulaci a zahrál si tak trochu
na prognostika.
Oslavy byly urèitì pompézní. Celou noc hulákali v ulicích mìsta podroušení obèané èerství
Evropané. Posledního opilce (nebo už prvního?) jsem potkal v pùl jedenácté dopoledne. Tady
mùžeme být celé Evropì velkým vzorem a urèitì nedostižným pøíkladem. Svìtové prvenství ve
spotøebì piva hravì uhájíme a ve spotøebì tvrdého alkoholu se nezadržitelnì suneme rovnìž na
èelo alkoholického žebøíèku.
Ve vstupní noci nám na škole ukradli vlajku. Myslím, že i to je symbolický vklad našeho národa na oltáø Evropy. Naše socialistická zlodìjská prùprava
doznala v rozvinutém kapitalismu nebývalých rozmìrù. Èeské tunely nemají na evropském finanèním trhu konkurenci. Tady se mají staroevropané od nás urèitì
co uèit.
V poledne na den svátku práce jsem si uvìdomil další oblast, kde budeme evropským nedoukùm velkým pøínosem. Je to oblast ekologie. Nìjaký benešovský
Evropan pálil až do veèera zøejmì nìjaké plasty a zásoboval tak celý støed mìsta jedovatými zplodinami. Pozdìji jsem se dozvìdìl, že spaloval na zahradì
matrace a další nepotøebný materiál ze své domácnosti, nebo chtìl zøejmì vstoupit do Evropy s èistým štítem.
No a když jsem v nedìlní televizní sedmièce zjistil, že diváci podpoøili svými hlasy komunistického pøedstavitele tak, že doslova pøeválcoval svého
demokratického protivníka, dostalo se mi ubezpeèení, že tady je ta pravá oblast, kde Evropì ještì ukážeme co proto.
Po tomto krátkém výètu našich pøedností, ve kterých vysoko pøevyšujeme zbytek Evropy a kterými mùžeme obohatit evropskou civilizaci, radìji po dalších
už ani nepátrám. Ono by se toho urèitì ještì našlo mnoho a já bych nerad propadl beznadìjné euroskepsi.
Tak tedy, vítej Evropo !
KA
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Co nám pøinesl kvìten,aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku
Venku se ochladilo,v nedìli 23.5. dokonce padal sníh s deštìm i v Benešovì. Poèasí se nám zbláznilo. Pøesto pokraèují pøípravy na otevøení
koupalištì a pevnì vìøím, že se brzy oteplí a vodomilové se budou moci od zaèátku èervna koupat.
Cyklistické závody se obešly bez zranìní, vítìzem se stal závodník z Brna.
Na radnici probìhlo vítání obèánkù. Pøišlo celkem 17 dìtièek.
Na zaèátku èervna budeme mít zase jednu zlatou svatbu-snad se na mì manželé Sladomelovi nebudou zlobit, že je prozrazuji, ale je to výroèí
tak významné, že si oznámení zaslouží.
V kvìtnu nás navštívili senioøi z Heidenau, spoleènì s našimi se byli podívat na zámku v Zákupech. Celá akce se velmi vydaøila.
Probíhají pøípravné práce na opravu komunikací Smetanova, Wolkerova, Dvoøákova. V prùbìhu letních mìsícù budou tyto mìstské ulice dány
do poøádku, v ulici Dvoøákovì bude opravì povrchu pøedcházet rekonstrukce kanalizace. Celé to bude stát cca 1 200 000Kè.
Dále chystáme na léto opravu fasády èp.17 z Dìèínské ulice a rekonstrukci støechy a oken domu èp.458 na Dìèínské ulici. Na èp.17 jsme dostali
50% státní dotace, neb se jedná o kulturní památku. Dùm èp.458 bude financován z fondu rozvoje bydlení, kam ukládáme peníze získané prodejem
bytù a domù z majetku mìsta. Celé to bude stát cca 750 000Kè.
, Benešovské „rádio Jerevan“ se zabývá fámou o údajném skonu Jirky Št. Jak se vìci mají? Na Jirku jsme mìli spoustu stížností, týkajících
se agresivního chování a nièení majetku. Nechali jsme jej vyšetøit u lékaøe, který zajistil vzhledem k zdravotnímu stavu pøevoz Jirky
do zdravotnického zaøízení. V souèasné dobì je Jirka v poøádku.
Ještì nìkteré termíny: volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 11.6. od 14 do 22 hodin a v sobotu 12.6. od 8 do 14 hodin. Místa volebních
místností se nemìnila.
Zasedání Zastupitelstva mìsta bude 16.6. od 17 hodin ve velké zasedací místnosti MìÚ.
Benešovský slunovrat bude 18.,19 .a 20.6.. Vysvìdèení dostanou dìti 30.6.
Také datum 24.6. je zajímavé, protože má svátek Jan a na Svatojánskou noc se prý plní všechna pøání, kterými nikomu neubližujete. Tak si nìco
krásného pøejte a a se vám to splní. Já Vám pøeji krásný vstup do léta, hodnì zdraví a pohody.
Vaše starostka

Nauèí se nìkteøí benešovští obèané nìkdy poøádku ????
V roce 2003 došlo mezi naší ZO 33/03 ÈSOP a MÚ Benešov nad Plouènicí k dohodì
o spolupráci. Šlo pøedevším o pomoc mìstu v rámci likvidace èerných skládek, které jsou
dle našeho názoru jeho závažným problémem. Do akce se zapojili nejen naši dospìlí èlenové,
ale i dìti z oddílu MOP. Naším úkolem bylo pøedevším sledovat známou èernou skládku
pod „Ostrým vrchem“ a všude se povalující odpadky soustøedit na hromady u cesty, aby mohly
být pracovníky mìsta naloženy a odvezeny. Dne 11.srpna 2003 byly vyproštìny poslední odpadky
z nejrùznìjších míst uvedené lokality a soustøedìny na hromady. Tehdy jsme mìli radost, že jedna
z nejvìtších benešovských èerných skládek byla zlikvidována, ale ta nám nevydržela bohužel
pøíliš dlouho. Již za jeden mìsíc jsme
se dovìdìli, že pod „Ostrým vrchem
již opìt pøibývá nejrùznìjšího
odpadu. Pátého dubna tohoto roku
jsme opìt utvoøili partu a vyrazili
pod „Ostrák“ a nevìøili vlastním
oèím. Takový s prominutím
„bordel“, jaký jsme opìt našli,
to se jen tak nevidí. Jakási zboøená
bouda obklopená nejrùznìjšími odpadky, hromada odpadu èásteènì zamaskovaná v pøíkopu
hlínou a vìtvemi, prostì hrùza. Silnì znechuceni jsme se pustili opìt do práce a budovali opìt
nechutné páchnoucí hromady, které musí být na náklady mìsta, èili i za peníze vás daòových
poplatníkù, kteøí jste pachateli tìchto ohavností, opìt pøepraveny na oficiální skládku. Zamyslete
se už koneènì nad sebou, je to nutné, když stejnì musíte zaplatit za odvoz odpadkù? Teï si jako
ochránci pøírody, kteøí mají pøírodu rádi a již pro ní nìco udìlali klademe otázku. Má to cenu poøád
dokola a marnì uklízet po nezodpovìdných a nepoøádných jedincích. Nebo to všichni vzdáme
a èeský èlovìk jednou shnije v odpadcích ?
Pavel Mìkuta, hospodáø ZO 33/03 ÈSOP

Benešovské koupalištì Vás zve k návštìvì
Provozní doba:
èerven,záøí

- Po - Pá 12,00 hod. - 18,00 hod.
So, Ne 10,00 hod. - 18,00 hod.
èervenec,srpen - Po-Ne 10,00 hod. - 19,00 hod.

Nabízíme možnost :
Obèerstvení,
sportovního vyžití : volejbal (i plážový), nohejbal,
pro dìti je k dispozici dìtský koutek,
možnost ubytování v chatkách a stanech.

Vzhledem k tomu, že byla od 1.5.2004 zvýšená sazba DPH u vstupného
z 5% na 19%, jsme nuceni navýšit vstupné pro dospìlé z 30,-Kè na 35,-Kè. Dìti
od 5 let do 18 let zaplatí 15,-Kè stejnì jako loni , a ty nejmenší obèánci ve vìku
od 0 do 5 let mají vstupné zdarma. Dále je možnost zakoupení permanentek
pro dospìlého v hodnotì 650,-Kè,která zahrnuje 25x vstupné.
Obèerstvení se bude letos podávat i na terase u Modré Vopice. Terasa bude
otevøena dennì od 14,00hod do 22,00hod.Vìøíme, že zde naleznete pøíjemné
posezení,které se budeme snažit zpøíjemnit obèasnou hudební produkcí.
Hudebníci , kteøí by mìli zájem o vystoupení na terase u Modré Vopice, a nechají
kontakt v kiosku na koupališti.Pøivítáme jakékoliv další dobré námìty
na zpestøení letních dní na našem koupališti (dìtské soutìže, aerobik,
cvièení,turnaje apod. )
Pøejeme všem pøíjemné a teplé léto a tìšíme se na shledání na koupališti
v Benešovì nad Plouènicí .
Služby mìsta
Bližší informace na tel. 412 586 446, 777 105 861
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Benešovský Slunovrat 2004
Co nás èeká...

Pátek
13:00 - 15:00 hod.

18.6.2004

Vernisáž výstavy “Èeši známí a neznámí”

Základní škola

Veèer pod starou lucernou

Klub Modrá vopice

Klubko, Klubíèko

Nádvoøí Horního zámku

Rockový koncert

Zámecká zahrada

Diskotéka
Jak básníci neztrácejí nadìji

Restaurace Na Táborském vrchu
Letní kino

Malí benešovští umìlci vystavují svá díla

14:00 - 15:30 hod.

Hudebnì-zábavný poøad plný operetních a muzikálových skladeb.
Nejen pro seniory.
Vystoupí sólisté Mìstského divadla Ústí nad Labem

16:00 - 16:30 hod.

Vystoupení pìveckého sboru

16:30 - 22:00 hod.

Trikys Elektrikys, Dee zeebra, Saky paky, Cruchote...

20:00 - 02:00 hod.
22:00 - 23:50 hod.

Promítání

Sobota

19.6.2004

Výstava

9:00 - 17:00 hod.

Výstavištì - Dìèínská ulice

drobného hospodáøského zvíøectva

9:00 - 22:00 hod.

Pivní tábor

Parkovištì

Zábavný poøad pro dìti

Zámecká zahrada

Vernisáž obrazù

Kaple

Solideo poprvé

Kaple

Pìvecký koncert

Kostel

Solideo podruhé

Kaple

Bungee Jumping

Parkovištì pod zámeckou zahradou

Chlapi, pøijïte zmìøit své síly.
Ženský mùžou taky.

9:30 - 12:00 hod.

(písnièky, soutìže)

9:30 - 18:00 hod.

výstava místních umìlcù

9:45 - 10:15 hod.

Instrumentálnì-vokální hudba od støedovìku po baroko.
Soubor SOLIDEO zpívá a hraje na historické hudební nástroje.

10:30 - 11:30 hod.

…zazní skladby A.Dvoøáka, F.Schuberta, R.Scolze, G.Verdiho ad.
Vystoupí umìlci z UL.

13:00 - 13:30 hod.

Instrumentálnì-vokální hudba od støedovìku po baroko.
Soubor SOLIDEO zpívá a hraje na historické hudební nástroje.

12:00 - 20:00 hod.

Trocha adrenalinu neuškodí…
Skok ze 30-ti metrù - neskoète si, za ty prachy…

13:45 - 14:00 hod.

Slavnostní prùvod

14:00 - 19:00 hod.

Odpolední zábava

od kostela do zámecké zahrady

Vystoupí hudební skupina Optimik, taneèní skupiny Scratch,
Reflex, své umìní pøedvedou karatisté, šermíøi…

Zámecká zahrada

Solideo naposled

15:00 - 15:30 hod.

Instrumentálnì-vokální hudba od støedovìku po baroko.
Soubor SOLIDEO zpívá a hraje na historické hudební nástroje.

Sun City

Letní kino

Unie v unii

Námìstí

Diskotéka
Veèerní zábava

Restaurace Na Táborském vrchu
Zámecká zahrada

Memoriál ing.Vrbického

Fotbalový stadion

Pohádkové odpoledne

Zámecká zahrada

15:00 - 22:00 hod.

elektronická taneèní hudba s živými nástroji (saxofon, el. kytara,
perkuse) + DJská vystoupení, vystoupí projekt Face 2 Face (Praha)

19:00 - 19:30 hod.

Tradièní performace Jerryho Karchòáka
Doprovod:

20:00 - 02:00 hod.
20:00 - 24:00 hod.

Nedìle
10:00 - 13:00 hod.
14:00 - 17:00 hod.

Hudební poøad P.Bøíška a jeho hostù
20.6.2004
soutìž požárních družstev

Dìti, tentokrát pøijïte i vy jako pohádkové bytosti.
Tìšíme se na princezny, rytíøe, loupežníky, zvíøátka a další masky.
Pøipravili jsme pro vás soutìže i odmìny.

Akci bude po celou dobu trvání provázet stánkový prodej, kolotoèe, pivní stan na parkovišti, s projekcí fotbalového "EURA 2004".

V programu mùže dojít k drobným zmìnám a èasovým posunùm.

Léèba trochu jinak
V minulém èlánku “Léèba trochu jinak” nám pøi zpracování vypadla èást posledního odstavce. Omlouváme se ètenáøùm a
zde je oprava.
Shrnu-li vše do jednoho odstavce z jiného pohledu. Postupné povolování bøišní stìny má za následek otoky v bøišní dutinì, svaly jsou dále
pøetìžovány a povolují, tím vzniká prostor pro další otoky atd. Otoky nìco váží. Ve „vyspìlé“ formì poškození se mohou podílet (spolu
se zbytky stravy pøilepenými na støevní stìnu) polovinou i vìtší èástí na celkové váze bøicha. Dvojnásobek pùvodní váhy bøicha pøetahuje páteø
do špatného postavení a zpùsobí pøetížení až zkrácení svalù zad (tj. k jejich bolestem). Dochází k omezení hybnosti, zhoršení pohyblivosti
celého èlovìka. Tìlo v tomto stavu nemá sílu se vrátit samo, bez Vašeho pøièinìní zpìt.
O tom, jak se pøièinit, zhubnout a zbavit se bolestí si promluvíme pøíštì.
Filip Tesarèík, Palackého 5, Benešov n. Pl.
Email : filip.tesarcik@volny.cz
Další pokraèování se doètete v pøíštím èísle BN.
Mobil : 737 000 346
Pevná linka: 412 586 625
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ROZHOVOR
S LADISLAVEM RYCHTECKÝM
MLADÝM MOTOCROSSOVÝM ZÁVODNÍKEM,
ŽÁKEM VI. B
OD KOLIKA LET JEZDÍŠ NA MOTORCE ?
„ASI VE TØECH LETECH JSEM JEZDIL NA BATERKOVÉ
MOTORCE A OD PÌTI JSEM JEZDIL ZÁVODNÌ.“
OD KOHO JSI ZÍSKAL VZTAH K MOTOCROSSU?
„PØIVEDL MÌ K NÌMU MÙJ DÌDEÈEK A DÁL MÌ V NÌM
PODPORUJE.“
NA JAKÉ MOTORCE ZÁVODÍŠ?
„ZELENÁ KAWASAKI, 85 CCM.“
UŽ JSI NÌKDY VYHRÁL ?
„VYHRÁL JSEM PLNO ZÁVODÙ, ZÁLEŽÍ JAK SE MI PRÁVÌ
DAØÍ.“

STALO SE TI UŽ NÌCO ?
„ANO, MÌL JSEM HAVÁRII PØED DVÌMA LETY A MÌL JSEM
PØESTÁVKU ROK A PÙL.“

CO TÌ K TOMU VEDE ?
„RYCHLOST A ADRENALIN“

JAKÝ JE TVÙJ JINÝ OBLÍBENÝ SPORT NEŽ
MOTOCROSS ?
„FOTBAL, CYKLISTIKA, FLORBAL, VYBÍJENÁ A JINÉ.“

JE PRO TEBE MOTOCROSS TÍM NEJLEPŠÍM SPORTEM?
„ANO, VYBRAL BYCH SI HO JAKO NEJLEPŠÍ SPORT.“

Pøevzato ze školního èasopisu “KLEPY”

V LOÒSKÉM ŠKOLNÍM ROCE CHODIL ŽÁK SOUÈASNÉ VI. C VLASTIMIL KREJÈÍ DO NÌMECKÉ ŠKOLY.
POSTØEHY Z JEHO POBYTU SI MÙŽETE PØEÈÍST V TOMTO ÈLÁNKU
ZAJÍMÁ VÁS ROZDÍL MEZI ŠKOLOU V ÈECHÁCH A V NÌMECKU ?
V NÌMECKU JSME MÌLI ŠKOLU, KTERÁ SE JMENOVALA FREIHER
VON STEIN. MNÌ SE V NÌMECKU LÍBILO TO, ŽE VELKÁ PØESTÁVKA
BYLA DLOUHÁ 30 MINUT, ALE ZASE SE MI NELÍBILO, ŽE JSME MÌLI
KAŽDÝ DEN DO 13:30 HODIN (KROMÌ PÁTKU ).
OBÈAS JSME MÌLI AŽ OSM ÚKOLÙ ZA DEN. ZÁPISY JSME NEPSALI
DO SEŠITÙ, ALE NA KAŽDÝ PØEDMÌT JSME DOSTÁVALI PRACOVNÍ
LISTY, KTERÉ BYLY V DESKÁCH. KAŽDÝ ŽÁK MÌL NA CHODBÌ SVOU
SKØÍÒKU, VE KTERÉ JSME MÌLI KNÍŽKY A DESKY S PRACOVNÍMI
LISTY. DOMÙ JSME NOSILI JEN TO, CO JSME SE MÌLI UÈIT NEBO
CO JSME ZROVNA POTØEBOVALI. TADY JE ŠKODA, ŽE MUSÍME
NOSIT VŠECHNO DO ŠKOLY KAŽDÝ DEN PODLE ROZVRHU,
A TAK SI NIÈÍME PÁTEØ.

NA ÈESKÉ ŠKOLE SE MI NELÍBÍ, ŽE NEMÙŽEME CHODIT PO CELÉ
BUDOVÌ ŠKOLY, ZATÍMCO TAM JSME MÌLI ÈTYØI ŠKOLY A MOHLI
JSME SE VŠUDE PROCHÁZET.
V NÌMECKU JSME SE ANI NEMUSELI PØEZOUVAT, ALE TO SE MI
MOC NELÍBILO.
V PÁTÉ TØÍDÌ JSME MÌLI UŽ CHEMII, BIOLOGII A DOKONCE
I FYZIKU. V NÌMECKU BYLA NEJHORŠÍ ZNÁMKA ŠESTKA.
(JEDNIÈKA BYLA VLASTNÌ JEDNIÈKA S HVÌZDIÈKOU, DVOJKA –
JEDNIÈKA, TROJKA – DVOJKA, ÈTYØKA – TROJKA, PÌTKA – ÈTYØKA
A ŠESTKA – PÌTKA). JEDNIÈEK BYLO JEN MÁLO, A TI, KTEØÍ MÌLI
TØEBA TROJKU, TAK BYLI RÁDI, ŽE NEDOPADLI HÙØ.
JEZDILI JSME NA TÌLOCVIK NA KOLE, PROTOŽE TAM BYLA
TÌLOCVIÈNA 2 KILOMETRY DALEKO.

Pøevzato ze školního èasopisu “KLEPY”

Dvacatero vzkazù rodièùm od jejich potomkù
1. Nerozmazlujte mì.
Vím dobøe, že bych nemìl dostat všechno,
oè si øeknu - já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být pøísní a pevní.
Mám to radìji - cítím se tak bezpeènìjší.
3. Nedovolte, abych si vytvoøil špatné návyky.
Musím spoléhat na vás, že je vèas odhalíte.
4. Nedìlejte ze mne menšího, než jsem.
Nutí mì to, abych se choval nesmyslnì jako
"velký".
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte
mi na veøejnosti.
Daleko víc na mì pùsobí, když se mnou
promluvíte v klidu a soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou tìžké
høíchy.
Nabourává to mùj smysl pro hodnoty.
7. Nenechejte se pøíliš vyvést z míry, když
øeknu, že vás nemám rád/a.
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc,
která mì ohrožuje.

8. Nechraòte mì pøed všemi následky mého
jednání.
Potøebuji se nìkdy nauèit snášet obtíže a bolest.

15. Neøíkejte mi, že mì nemáte rádi.
I když nìkdy dìlám pøíšerné vìci.

9. Nevìnujte pøehnanou pozornost mým
drobným poranìním a bolístkám.
Dokážu se s nimi vyrovnat.

16. Neøíkejte, že mé obavy a strach jsou
hlouposti.
Pro mne jsou hrozivì skuteèné a hodnì pro
mì znamená, že se mi snažíte porozumìt.

10. Nesekýrujte mì.
Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý"
a budu dìlat mrtvého brouka.

17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí
a bezchybní.
Hroznì mì šokuje, když zjistím, že to tak není.

11. Nedávejte ukvapené sliby.
Pamatujte si, že se cítím mizernì, když se sliby
nedodržují.

18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši
dùstojnost se mi omluvit.
Po upøímné omluvì se mùj vztah k vám stává
ještì vøelejším.

12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky
vyjádøit tak, jak bych chtìl.
Nejsem proto nìkdy zcela pøesný a nebývá
mi rozumìt.

19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
Je to urèitì tìžké držet se mnou krok, ale prosím
- snažte se.

13. Nepokoušejte nadmìrnì mou poctivost.
dostanu strach, a pak lžu.

20. Nezapomeòte, že nemohu dobøe vyrùstat
bez spousty lásky a laskavého porozumìní.
Ale to vám nemusím øíkat, že ne ?

14. Nebuïte nedùslední.
To mì úplnì mate.
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Informace o øidièských prùkazech
V Èeské republice se po vstupu do Evropské unie, tj. po 1. kvìtnu 2004, vydává nový øidièský
prùkaz podle vzoru Evropských spoleèenství v provedení plastové karty. Vydávání øidièských
prùkazù podle vzoru ES k 1. kvìtnu 2004 bude umožnìno na základì novely vyhlášky è.
31/2001 Sb., o øidièských prùkazech a o registru øidièù. Novì vydávaný øidièský prùkaz ÈR
podle vzoru Evropských spoleèenství je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro
pøedstavu velikost telefonních
nebo bankovních karet. Bude rùžovomodré barvy a bude oznaèen
O
nápisem "ØIDIÈSKÝ PRUKAZ ÈESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím
znakem vydávajícího státu "CZ".
Øidièský prùkaz vydáván od-do:
1. 7. 1964 - 31. 12.1986
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004

Návrh povinné výmìny do :
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Maòasek
Vlasta
Koubová
30.2.1834
Chomoutov
Tamtéž
Nìjakej úøedník
Kanceláøi
Jednoho krásného
Konce

Zpráva z Trempského nohejbalu
Vážení spoluobèané, ve dnech 14., 15., a 16. 5. 2005 probìhl v našem mìstì
na koupališti již 10. roèník trempského nohejbalu.
Postaveno bylo celkem osm tøíèlenných družstev, která se pustila do zápolení
o putovní pohár. Ten letos opìt (jak jinak) skonèil v Benešovì n.Pl. ve vítìzném
družstvu s názvem "Smráci".
Bìhem nohejbalových utkání se pustila do sportovních zápolení i dìtská èást
sportovcù a pod pøísným dohledem Rudy Kejzlara dokázala vybojovat èetné
ceny a sladké odmìny. Dohled nad poøádkem mìl Boøek Štìpánek, který se
svojí sukovicí budil znaèný respekt i u tìch nejotrlejších narušitelù (žádní
nebyli).
O zásobování se postaraly naše drahé polovice Vìra Štìpánková a Jindra
Musilová, které se v soutìži "Skoè pro to èi ono" též èinily a jejich zásluhou
nebylo nièeho opomenuto. Vyèerpané a hladové borce nasytil svými výtvory
(èesneèkou a gulášem) Olda Musil.
Osazenstvo terasy bavil svým osobitým humorem kamarád Járýnek z Èeské
Lípy. Na kytary se èinili kamarád Dany z Èeské Lípy a Tomáš Èerný z
Benešova n.Pl. Zpìvem pak všichni úèastníci turnaje.
Dobré nálady pøibývalo díky vzorné obsluze Ládi Bašisty a paní Dostálové a
trpìlivosti pana Hudeèka.

Vítìz dìtské kategorie Lukáš z Èeské Lípy.

Bohužel pøi turnaji došlo i k bolestivému zranìní Lidušky Šumové.
Pøejeme jí brzké uzdravení a poøadatelé jí pøedají sladké odškodnìní.
Karbous

Po d ì k o v á n í
Dìkujeme tímto všem, kteøí se zasloužili o uskuteènìní turnaje
"Trempského nohejbalu" :
paní starostce a Radì mìsta za umožnìní konání 10. roèníku
a finanèní pomoc. Panu Vyhnálkovi a Hudeèkovi za vstøícnost pøi
organizování, panu Bìhalovi za zhotovení zvadel, panu Mikolášovi
z Dol. Habartic a nekompromisímu rozhodèímu Petrovi, vzorné
obsluze Ládi Bašisty a p. Dostálové.
Všem ostatním za úèast a sportovní chování
Za organizátory STO Benešov n.Pl.
Kamarád R. Kejzlar, kamarád Dubák, kamarád Karbous

Vítìzné družstvo Miroslava Nìmce.

Koneèná tabulka Okresního pøeboru I.
ve stolním tenise pro sezonu 2003/2004

Koneèná tabulka Okresního pøeboru II.
ve stolním tenise pro sezonu 2003/2004

1. Krásná Lípa A
2. SKST Dìèín E
3. Benar Benešov A
4. SKST Dìèín D
5. Obalex Jílové A
6. SN Varnsdorf C
7. Malá Veleò
8. Sokol Filipov

1. SKST Dìèín F
2. Obalex Jílové B
3. SKST Dìèín G
4. SKST Dìèín H
5. Krásná Lípa B
6. Doprava Dìèín
7. ŠSK Jílové
8. Benar Benešov B

Vítìzem OP I. je TJ Krásná Lípa A, které je oprávnìno startovat v soutìžním období 2004/2005 v
Krajském pøeboru II.
Z KP II. sestoupí týmy Varnsdorf B a Dìèín C a následnì z OP I. do OP II. sestoupí družstva na 7. a 8.
místì, tj. Malá Veleò a Sokol Filipov.
Z OP II. postupuje vítìz SKST Dìèín F.
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Úspìšnost OP nad 50% zápasù
1. F. Nebohý - Benar Benešov A
8. M. Babièka - Benar Benešov A
23. M. Štípek - Benar Benešov A
43. Štefl - Benar Benešov B
46. Maátko - Benar Benešov A
49. Schicht - Benar Benešov B
51. Moudrý - Benar Benešov B
57. Vacenovský - Benar Benešov B
61. Veselý - Benar Benešov B
Úspìšnost OP do 50% zápasù
11. J. Štípek - Benar Benešov A
18. L. Babièka - Benar Benešov A
42. Šastná - Benar Benešov B

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Jubilanti - èerven 2004

Bìlohoubková Vlasta
Karlík Jan
Horòák Jozef
Zelený Oldøich
Kaletus Frantiek
Posel Josef
Savèuková Jarmila
Hrma Karel
Pritula Pavel
Vlèková Valentina
Petráková Helena
Kleinerová Marie
Havelka Frantiek
Klestilová Rùena

Kolesa Frantiek
Èech Karel
Minaøík Antonín
Bohatová Miloslava
Málková Emilie
Pátrová Kvìta
Køenek Vladimír
Podolinská Jaroslava
Jonáová Vlasta
Zemanová Jitka
Gasová Bohumila
Holubová Slávka
Pátra Milo
Vomil Jaroslav

Pro ženy
Drake S. – Christina – Christina je ochotna uèinit vše,aby
vysvobodila svého bratra z vìzení, kam jej uvrhl anglický král
za domnìlou zradu.
Chalupová L. – Neøíkej mi vùbec nic – autorka nabízí jedineèný
pøíbìh ze souèasnosti,který má co øíci ètenáøùm bez rozdílu vìku.
Abrahamová J. – Do tøetice všeho zlého – je správné spálit za sebou
všechny mosty?Tuto otázku si klade Kamila,která opouští Prahu,
aby se snáze vyrovnala s rozpadem manželství.
Váòová M. – Zapomeò na minulost – o lékaøi,který se ocitl
v podivné životní situaci.

Detektivky
Braun L.J. – Koèka,která hrála Brahmse
Hejcman P. – Nebožtíkùv vìnec

Napìtí
Forsyth F. – Mstitel
Follett K. – Propustka na svobodu – historická freska odehrávající
se na pozadí dìjin Skotska,Anglie a Nového svìta,jejímiž
protagonisty jsou mladí lidé a jejich dobrodružná cesta za svobodou.

Historické
Robinson L.H. – Tøináctý uèedník – mayský chlapec Yax musí
smísit svou krev s krví oèekávaného syna božího- mesiáše,
aby se pak stal nejslavnìjším vládcem Mayù.
Plaidy J. – Za Modrými horami – autorka se opìt vrací do Anglie
konce 18.století,aby vylíèila strastiplné osudy Kithy Kennedyové
a jejího rodu.
Fréches J. – Zlatá rybka – druhý díl knihy – Nebeští konì.
Doherty P. – Domina – pøíbìh Agrippiny,matky císaøe Nerona
a manželky Claudiovy.

Omlouváme se všem jubilantùm minulého mìsíce,
za mylné oznaèení “Jubilanti duben”.
Všichni jmenovaní v minulém èísle BN
jsou jubilanty kvìtnovými.

Koupím byt 1+2 nebo 2+0 v Benešovì nad Pl.
tel. : 412 586 583

Za památkami a kulturou naší domoviny
Hrady a zámky patøí k nejvýmluvnìjším svìdkùm naší minulosti.
Promlouvají k nám prostøednictvím dochovaného vybavení, umìleckých
sbírek, loveckých trofejí, sbírek zbraní a jiného dobového vybavení
inventáøe. Jsou cennými dokumenty hospodáøského a kulturního odkazu
té doby. Už jen tím, že se pøi stavbì hradù využívalo pøírodních tvarù,
nabývala jejich architektura rùzných forem. Na pøelomu 15. a 16. století
zaèíná doba stavìní zámkù. Starý studený hrad pøestává vyhovovat. Pøesto
se ojedinìle stavìly do konce 20. Století.
Svaz postižených civilizaèními chorobami, tedy bývalý Svaz invalidù
v Benešovì nad Plouènicí, uskuteènil 13. kvìtna 2004 velice dobøe
organizátory pøipravený a za vydatné podpory Mìst. úøadu zdejšího mìsta
zájezd do Mnichova Hradištì, Lázní Bìlohrad a mìsta Nová Paka. Nevím,
kdo a kdy navštívil tato místa a pamatuje si nìco z jejich historie. Takový
zámek v Mnichovì Hradišti je velice krásný a zajímavý a nechá se vždy
vidìt. Totéž platí o mìstì Nová Paka i Lázních Bìlohrad. Pøi jejich
návštìvì jsme se dozvìdìli, že jejich pøedchùdcem byla Nová Ves, osada
založena ve 13. století, kde se nyní léèí pohybové ústrojí mineralizovanou
slatinou, zejména revmatismus a neuritida od r. 1885. Moderní
a spoleèenský lázeòský dùm pochází z r. 1936.
Mìsto Nová Paka. Nejstarší zmínka o tomto mìstì, v údolí øíèky
Rokytky v Podkrkonošském podhùøí, je z r. 1357. Velikou pøitažlivost má
jeho Klenotnice drahých kamenù Podkrkonošského muzea v budovì
Mìst. úøadu. Obsahuje acháty, jaspisy, chalcedony, ametysty a také
spoustu zajímavostí z bohaté historické minulosti. Zajímavá expozice je

též o tradièním plochodrážním sportu spojená se zdejším rodákem Ant.
Vitvarem.
Mnichovo Hradištì - historie o nìm øíká, že bylo založeno nìkdy
v polovinì 12. století rodem Markvarticù jako osada Kláštìr, pozdìji jako
Hradištì nad Jizerou. Od jeho vzniku tu pobývalo a vládlo mnoho
církevních, knížecích i královských rodù. A již to byl Hynek Krušina
z Lichtenberka, Jan Èapek ze Sán, Jiøík z Dubé a Vízmurka, Mikuláš
Berka z Dubé, král Vladislav II, Jan Šetle z Janovic, Jiøí Labouòský
z Labounì, Adam Žibøid z Velechova, Kryštof Budovec z Budova,
Jindøich a Albrecht z Valdštejna. Zámek nìkolikrát vyhoøel a vždy byl
znovu opraven. Obdivovali jsme nejen krásné obrazy minulých
panovníkù, ale také stropní malby, vzácný porcelán dovezený z Míšnì,
Vídnì, Itálie, Anglie, Èíny i Japonska. K tìmto bohatým sbírkám patøí též
zámecká knihovna pøevezená ze zámku Duchcov. Zde, na konci svého
života, dožíval známý dobrodruh Giacomo Casanova. Ke zdejším
rodákùm patøí také Jan Šverma.
Zbývá jen dodat - nebylo nikoho ze zúèastnìných, aby nebyl podle svého
spokojen. A již to bylo hezkým výletem, prohlídkou navštívených míst,
výteèným obìdem a veselou zpáteèní náladou. Proto všem tìm,
kteøí se podíleli a nìjakým zpùsobem se pøièinili o tento nevšední zážitek,
patøí uznání a veliké podìkování od nás všech zúèastnìných.
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Za všechny spokojené - Holub L.

4.6. pátek

Hledá se Nemo

(Finding Nemo)

18:00 hod.

I s malou rybièkou mohou být velké starosti.
Režie: Andrew Stanton
V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpeèném a odlehlém pøíbytku
ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se s obavami ze všech nepøedvídatelných nebezpeèí,
které hlubiny oceánu skýtají, snaží svého syna pøed nástrahami okolí ochránit. Nemo je však, stejnì jako
všechny malé rybky, velmi zvídavý a chce tajemný útes prozkoumat. Když je pak neèekanì unesen daleko
od domova a skonèí v akváriu, kterým si vyzdobil ordinaci laciný zubaø, ocitne se Marlin neèekanì v roli hrdiny
na cestì k záchranì svého syna.
mládeži pøístupno , animovaná pohádka 101 minut,èeský dabing
vstupné 50,-Kè

10.6. ètvrtek

Návrat do Cold Mountain

(Cold Mountain)

18:00 hod.
Nìžná vášeò v drsné dobì. Nicole Kidman, Jude Law a Renée Zellweger v hlavních rolích
Film získal nìkolik nominací!
Režie: Anthony Minghella
Hrají: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Ray Winstone, Brendan Gleeson,
Philip Seymour Hoffman
Zranìný voják Konfederace Inman (JUDE LAW) se ze strachu o bezpeèí své milované Ady (NICOLE
KIDMAN) vrací skrze válkou zpustošený Jih zpìt na její farmu na Cold Mountain. Na každém kroku jeho
trnité a strastiplné cesty se setkává s otroky a rebely, odráží útoky vojákù a lovcù lidí a nachází nenadálé
spojence i nebezpeèné nepøátele. Stejným utrpením prochází také kdysi bezstarostná Ada, která je donucena
chránit za pomoci nedùtklivé tulaèky Ruby (RENEE ZELLWEGER) farmu svého otce pøed útoky
zdivoèelých obyvatel zemì.
Èím blíže k sobì se Inman a Ada dostávají, tím spletitìjším se stává jejich spoleèný pøíbìh o touze
po domovì, míru a lásce uprostøed pekla Americké obèanské války.
do 15 let nepøístupný, drama 155 minut, èeské titulky
vstupné 50,-Kè

18.6. pátek
22:00 hod.

Jak básníci neztrácejí nadìji
Letní kino !

Režie : Dušan Klein
Hrají: Pavel Køíž, Michaela Badinková, David Matásek, Tereza Brodská, Lukáš Vaculík, Miroslav
Táborský, Jana Hlaváèová, Josef Somr, Leoš Mareš, Adriana Sklenaøíková – Karembeu a další.
Štìpánu Šafránkovi (Pavel Køíž) zemøe maminka a on se ve ètyøiceti letech rozhoduje, jak naloží
dál se svým životem. Vztah se Superpopelkou (Tereza Brodská) již trochu vychladl, ale naštìstí
se v jeho blízkosti objevuje Anièka (Michaela Badinková)... Situace se komplikuje ve chvíli,
kdy se ke Štìpánovi do bytu nastìhuje Kendy (David Matásek). Zažijí spoustu legrace,
ale nakonec každý z nich musí udìlat rozhodný krok... Autor scénáøe Ladislav Pecháèek a režisér
Dušan Klein neztratili smysl pro humor a vytvoøili svižnou a opravdu vtipnou komedii,která potìší
každého, kdo nemá okoralé srdce... Skvìlé postavy v pátých Básnících vytváøí i Jana Hlaváèová
coby Tonièka a Josef Somr jako pan profesor. V epizodních úlohách se kromì starých známých
(P. Zedníèek jako majitel pohøební služby Písaøík, Tomáš Töpfer coby øeditel nemocnice
a Markéta Hrubešová, jeho sekretáøka) objeví talentovaný Leoš Mareš a pùvabné modelky Adriana Sklenaøíková a Jitka Kocurová... Jednoduše film,
který Vás potìší !
Mládeži pøístupný, poetická komedie 116 minut V pøípadì nepøíznì poèasí se pøedstavení koná v krytém kinì.
vstupné 50,-Kè

25.6. pátek

Medvìdí bratøi

(Brother Bear)

18:00 hod.
Pøíbìh o pøátelství dvou medvìdù, z nichž jeden není medvìd. Nejnovìjší animovaný film
studia Walta Disneye
Režie: Aaron Blaise, Robert Walker
V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme
do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává pøíbìh chlapce Kenaie. Jeho život
se neèekanì zmìní v okamžiku, kdy jej Velký duch promìní v medvìda – zvíøe, které mladý Kenai
nenávidí nejvíce. Ve své nové podobì se spøátelí s medvìdím mládìtem jménem Koda a pomalu zaèíná
pøemýšlet, jak se vrátit do svého lidského tìla. V patách je mu však jeho bratr, který chce Kenaie pomstít,
aniž by vìdìl, že pronásleduje jeho samého…
V dobrodružném pøíbìhu o stateènosti, cti a sebepoznání, ve kterém se objevuje spousta nových
a nezapomenutelných postavièek, se mísí dechberoucí animace s city a humorem.
mládeži pøístupný, animovaná pohádka 85 minut, èeský dabing
vstupné 50,-Kè
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